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§ www.dorpsraadachterveldstoutenburg.nl 
§ e-mail: info@dorpsraadachterveldstoutenburg.nl 

 
Verslag van de vergadering van 14 april 2015 

 
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), Kick van 
Oosten, John van Oosten, Anneke van DijenJohan Vrijhoef 
Afwezig : Dimitri van Nimwegen, Yvonne Servaas, Marion Cense, 
Gast(en) :  Ad Kranenburg (verkeersplan) 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 

  
3.  Mededelingen 

Gisela meldt dat de belasting de rekening van de Dorpsraad als geld van Gisela ziet. In 2001 
is het Het saldo van de Dorpsraad op naam gezet van de nieuwe penningmeester. Conform 
de toen geldende regels luidde de tenaamstelling G.Tossaint ‘Inzake Dorpsraad etc.’ En dat 
is in een contract vastgelegd. 
De regels zijn inmiddels veranderd en daardoor ziet de belasting het geld op de 
bankrekening als eigendom van Gisela. Deze situatie is nog steeds zo. Het geld is eigendom 
van de Dorpsraad en wordt beheerd door Gisela. 
Afgesproken wordt dat deze notulen door een aantal dorpsraadleden wordt ondertekend 
als bewijs tegenover de belastingdienst dat het geld niet het eigendom is van Gisela. 
Mocht dit voor de belastingdienst niet voldoende zijn dan moet de dorpsraad een vereniging 
oprichten met beberkte bevoegdheid die zonder veel moeite en kosten bij de KvK kan 
worden ingeschreven. Met die inschrijving in de hand kan dan een rekening op naam van de 
dorpsraad worden geopend. 
 

 
 

4. Verslag vorige bijeenkomst.  
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen 

 
 
      5. Ingekomen/uitgegane stukken 
 In :  

Vraag van Wouter van Bedem over deelname aan bijeenkomst over woonvisie op 22/4 a.s.. 
Gisela en John gaan hier naar toe 
 
Brief van de gemeente Leusden over de situatie rond de biebliotheek. De gemeente geeft 
hierin aan dat de Bieb verhuist naar de basisschool Het Startblok en de Peuterspeelzaal 
naar basischool St Jozef. Verhuizingen vinden plaats september 2015. Medio 2015 wordt 
er bekend na inventarisatie wat de plannen zijn met het huidige gebouw. 
 
Enquete over Welstand en Monumentenzorg 
Gisela en Edwin zijn geinterviewd over hun beelden over een nieuwe organisatie voor deze 
beide onderwerpen. 
 

 Uit: 
Aanvraag subsidie bij Welzijn Leusden voor de bijeenkomsten om te komen tot een 
Verkeersplan Achterveld en Stoutenburg. 

 



 
6. Van de werkgroepen 
a. Buitengebied en Verkeer & Veiligheid 

Verkeersplan Achterveld/Stoutenburg :  
Gesproken over de organisatie van 21 april (aanwezig 19:00 uur en aanvang 19:30) 
Er zijn 4 gebieden gedefinieerd (Stoutenburg, Hessenweg tussen de dorpen, Achterveld en 
Hessenweg van kern tot buitenkant Achterveld richting Barneveld. 
Ad Kranenburg heeft de leiding over de avond. Edwin verzorgt de inleiding 
 
De volgende materialen zijn nodig: 

• gele plakkers (Edwin) 
• 30 pennen (Edwin) 
• 200 rode en 200 blauwe stikkers (diameter 1 cm) (Gisela) 
• Laptop (Edwin) 
• Scherm en standaard (van de Moespot) 
• Beamer (Kick) 
• 10 grote witte vellen (Kick) 

 
 

b. Ruimtelijke ordening  
Geen punten 

 
c. Website & Facebook 

Eind dit jaar zal de huidige websitehost de site niet meer kunnen ondersteunen (te oud). Dat 
betekent dat er een andere oplossing moet worden gevonden. Onderzocht wordt of 
facebook de site kan vervangen.  

 Facebook was even niet beschikbaar. Inmiddels weer beschikbaar. 
Verslagen e.d. kunnen niet geplaatst worden op facebook. 

 
 
7. Actielijst vorige vergadering 

Zie hiervoor bijgewerkte actielijst 
 
 

8. Rondvraag 
Wordt geen gebruik van gemaakt 

 
 
 

9. Sluiting 
Om 22:15 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

 
 
 
 
 

VERGADERSCHEMA 2015: 
§ 21 april Workshop Wensbeeld verkeer 
§ 12 mei 
§ 2 juni (gemeente over Wateroverlast, terugkoppeling). Let op gewijzigde 

datum 
§ 8 september 
§ 6 oktober (let op afwijkende datum) 
§ 10 november 
§ 8 december (bezoek WSL over Groot Agterveld) 


